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              Warszawa,  11 września  2014 r. 
 

BAROMETR RYNKOWY HOTELE.PL – SIERPIEŃ 
 
 
 

SIERPIEŃ TANI W PENSJONATACH 
 

Barometr cen hoteli za sierpień pokazuje, że ten miesiąc przez prowadzących pensjonaty i 
ośrodki traktowany jest jako zamknięcie sezonu, więc ceny za dobę były niższe niż przed 
rokiem o 3%. 
 
Ostatni miesiąc wakacji dla prowadzących hotele upłynął pod znakiem utrzymywania cen na 
zeszłorocznych poziomach. Utrzymało się także wakacyjne zainteresowanie klientów obiektami typu 
pensjonaty czy domy czasowe. 
 
Gdzie śpimy? 
Podróżując prywatnie Polacy zdecydowanie, podobnie jak w lipcu, wybierają pensjonaty, które 
odnotowały wzrost o 10% swojego udziału w rezerwacjach hotele.pl. Niemal o 3% wzrosła też liczba 
nocujących w hotelach z niższej kategorii, z 2*. 
Ci, którzy musieli wybrać się w podróż służbową podczas wakacji zdecydowanie wybierali średni 
poziom, bo hotele 3*, które stanowiły aż połowę wyborów w tym okresie. 
 
Ile płacimy? 
Podczas wyjazdów z rodziną finansowo najbardziej odczuwalny wzrost znaleźć można było w 
cennikach hoteli z 3*, które w sierpniu proponowały ceny o 25% wyższe niż przed rokiem. Prawie 10% 
więcej trzeba było też zapłacić w obiektach z 4*, w których średnia cena za dobę wyniosła 219 zł. 
Dla szukających noclegów w Polsce podczas wyjazdów biznesowych, najwyższy wzrost miały hotele 
2* i 5*, w których cena za dobę wynosiła odpowiednio 162 zł (wzrost o 6%) i 352 zł (wzrost o 5%). 
 
Dokąd jeździmy? 
W sierpniu zdecydowanie częściej odwiedzaliśmy województwo pomorskie i warmińsko-mazurskie – 
bez względu na charakter podróży. 
 

województwo udział 2014 udział 2013 

Mazowieckie 24,79% 28,94% 

Pomorskie 10,85% 9,26% 

Dolnośląskie 8,90% 8,86% 

Małopolskie 8,86% 8,65% 

Wielkopolskie 7,09% 5,71% 

Zachodniopomorskie 7,03% 6,94% 

Śląskie 6,57% 7,09% 

Warmińsko – mazurskie 4,40% 3,27% 

Łódzkie 4,30% 4,03% 

Kujawsko – pomorskie 4,28% 3,50% 

Lubelskie 3,29% 4,56% 

podkarpackie 3,15% 3,02% 

podlaskie 2,33% 2,32% 

lubuskie 1,73% 1,26% 

świętokrzyskie 1,41% 1,81% 

opolskie 1,02% 0,78% 
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Ile płacimy za granicą? 
Wakacje sprzyjają wyjazdom zagranicznym. Jak wynika z zestawienia sierpniowego polscy turyści 
najchętniej odwiedzali: Włochy, Węgry, Danię, Bułgarię oraz Hiszpanię. 
Średnia cena doby hotelowej w krainie pasty wyniosła 348 zł, czyli o 5% mniej niż przed rokiem. Na 
Węgrzech średnio za nocleg trzeba było zapłacić 249 zł (mniej o 4%). Z kolei u naszych północnych 
sąsiadów,  kojarzących się z wysokimi cenami usług, w recepcji trzeba było zostawić średnio 614 zł za 
noc. W Hiszpanii średnie ceny wzrosły o 3% do poziomu 329 zł za dobę, a w Bułgarii był to wydatek 
na poziomie 240 zł. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*** 

eTravel S.A. (www.etravel.pl) jest spółką dedykowaną w Grupie Netmedia do 
działania w segmencie turystycznym. Od początku 2012 r. tworzy Grupę eTravel, do 
której należą następujące spółki: Netmedia Bussines Travel (optymalizacja podróży 
służbowych), Marco Polo Travel (sprzedaż rejsów wycieczkowych) i StayPoland. 
Grupa Netmedia od 2006 roku notowana jest na warszawskiej Giełdzie Papierów 
Wartościowych. 
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